PERSBERICHT
Begrip en betere afstemming in plaats van overtredingen en onduidelijkheden
Meer inzicht in veiligheid en gezond werken kinderen en jeugdigen in
agrarische sector

De Meern, 7 januari 2005 – Binnen de agrarische sector wordt veel gebruik gemaakt van
jeugdige arbeidskrachten. Voor een deel zijn dit jonge gezinsleden die worden ingezet voor
een breed scala aan werkzaamheden en zo gaandeweg vertrouwd raken met het land- en
tuinbouwbedrijf. Voor de continuïteit van het bedrijf is deze jeugdige betrokkenheid van groot
belang. Het andere deel van de jeugdige arbeid betreft vooral niet-gezinsleden. Hun inzet
vindt voornamelijk plaats tijdens de zogenaamde arbeidspieken en dan met name voor de
lichte en eenvoudige werkzaamheden. Arbeid vanaf de leeftijd van 13 jaar is bij de
Nederlandse wet onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
Achtergrond
Het inzetten van kinderen (13 – 15 jarigen) en jeugdigen (16 – 17 jarigen) bij zulke
werkzaamheden in de agrarische sector leidt elk jaar echter tot een relatief groot aantal
overtredingen van de arbeidstijdenwet en de regelgeving op het gebied van
arbeidsomstandigheden. Er is veel onduidelijkheid en verschil van inzicht wat nu wel en niet
kan en wat dit betekent voor de veiligheid en gezondheid van jeugdigen. Het inzetten van de
vroege jeugd (vanaf 13 jaar) bij de werkzaamheden wordt op veel bedrijven als onmisbaar
gezien: de jongeren ontwikkelen op die manier al vroeg een band met het bedrijf en zijn
daardoor op oudere leeftijd gemakkelijker beschikbaar. Bovendien betreft het dan ingewerkte
krachten. Het leek de sector en de Arbeidsinspectie daarom wenselijk de bestaande
regelgeving op het gebied van de arbeid van kinderen en jeugdigen en de uitleg hiervan in
de praktijk samen eens goed onder de loep te nemen. Uit het rapport dat hierover volgt zal
vervolgens een advies vloeien dat duidelijk maakt voor welke werkzaamheden jeugdigen en
kinderen wel kunnen worden ingezet en welke maatregelen daarbij getroffen moeten worden
om dit verantwoord vorm te geven. De uiteindelijke inzet hierbij is om bij alle betrokkenen
- werkgevers, jeugdige werknemers en de Arbeidsinspectie - tot meer duidelijkheid te komen
over wat wel en niet kan en de best practises met elkaar te delen.
Doel van het project
In 2005 zal binnen de kaders van het Arboconvenant Agrarische Sectoren een project
worden gestart met als doel op een gestructureerde wijze een beleidsadvies te ontwikkelen
dat uiteindelijk zal leiden tot meer wederzijds begrip en een betere afstemming. Doel is dat er
na afloop van dit project (eind 2005) overeenstemming is welke werkzaamheden kinderen en
jeugdigen wel en niet mogen doen in de agrarische sector.
Opdrachtgever en uitvoering
Het project zal plaatsvinden binnen de kaders van het Arboconvenant Agrarische Sectoren,
dat medio 2002 is afgesloten door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector en
de overheid. Gezamenlijk zijn zij de opdrachtgever van dit project. Stigas verzorgt het
secretariaat en brengt haar expertise op het terrein van arbeidsomstandigheden in. Het
project wordt begeleid door een begeleidingsgroep van bovengenoemde partijen. Het project
staat onder leiding van Ir. P. Ruigewaard van DEXIS Arbeid.
Belangrijke informatiebron voor het opstellen van het advies is een onderzoek dat zal worden
uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum (Wageningen UR). Het
onderzoek maakt deel uit van het project en is na te lezen op
www.groenkennisnet.nl/platformarbeid/.

De uiteindelijke resultaten zullen in een rapportage worden beschreven. In een later stadium
zal worden bezien hoe deze uitkomsten gecommuniceerd zullen worden (brochure, website
en voorlichtingsbijeenkomsten).

